
Sammen  
om en større  

dagsorden 
Vision for fremtidens medarbejdere  

og deres arbejdspladser



Vi har knalddygtige virksomheder 
i fødevareklyngen, som kan tilbyde 
meningsfyldte jobs, hvor man som 
ung og voksen er en del af noget 
større. Vi mangler hænder, og derfor 
er vi nødt til at indrette os sådan,  
at endnu flere vælger lige netop 
vores branche til.
Asger Krogsgaard Næstformand i Landbrug & Fødevarer



I Danmark producerer vi nogle af verdens bedste 
fødevarer. Dette til glæde for både det danske og  
det globale spisekammer. Vi har gennem flere år- 
hundrede været en drivende kraft i det danske 
samfund. Det gælder såvel økonomisk, politisk som 
kulturelt. Vi udvikler os konstant, og har i dag en 
højtspecialiseret fødevareklynge, hvor hver enkelt 
landmand og virksomhed hver dag ønsker at gøre  
en forskel.

Landbrugs- og fødevareerhvervet er i en brydningstid.  
Vi har som erhverv måske aldrig været vigtigere end 
nu, hvor krig i Europa og økonomisk usikkerhed 
hærger, hvilket stiller store krav til en stabil fødevare-
produktion og forsyningssikkerheden. Samtidig står  
vi over for store udfordringer med klimaforandringer  
og opretholdelse af en rig biodiversitet, som i høj 
grad afhænger af danske landmænd og fødevare - 
virksomheders innovation, motivation og viden.  
Disse samfundsudfordringer vil vi gerne gøre vores 
for at løse. Det kræver dog, at vi kan tiltrække og 
fastholde fremtidens medarbejdere i fødevareklyngen,  
som trods alt er dem, der skal fortsætte og drive den 
grønne udvikling af et erhverv under konstant 
forandring.

I 2020 beskæftigede fødevareklyngen samlet set 
189.000 personer i Danmark. Heraf var ca. halvdelen 
beskæftiget i land- og yderkommuner. Vi er stolte  
af, at vores erhverv er med til at skabe balance i 
Danmark, men med det følger også et særligt ansvar 
for udviklingen i de danske landdistrikter. Manglen på 
medarbejdere er stor, og går på tværs af alle brancher 
og geografiske dele af Danmark. Det gælder også i 
landbrugs- og fødevareerhvervet, hvor mere end  
hver fjerde fødevarevirksomhed oplever manglende 
medarbejdere som en produktionsbegræsning. 
Samtidig er ledigheden i Danmark rekordlav, hvorfor 
konkurrencen om de tilbageværende medarbejdere 
er høj. Men landbrugs- og fødevareerhvervet har 
attraktive arbejdspladser, der kan tilbyde menings-
mættede og udviklende jobs for mange mennesker. 
Det er dog tydeligt, at der er behov for at gøre en 
større indsats for, at erhvervet og de beslægtede 
uddannelser bliver endnu mere attraktive for 
nuværende og kommende generationer.

Mens landbrugs- og fødevareerhvervet mangler 
hænder, står ca. 47.000 unge mellem 15 og 25 år 
uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet 
 i Danmark. Det viser tal fra Reformkommissionen. 
Denne gruppe er i højere grad tynget af psykiske 
udfordringer end andre unge. De har slået sig på det 
traditionelle uddannelsessystem, og har bl.a. derfor 
ikke fået en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Det skal vi være med til at løse. Samtidig er  
ca. 190.000 personer i den erhvervsaktive alder 
langtidsledige på, hvad der skulle have været 
midlertidige ydelser.

Landbrugs- og fødevareerhvervet ønsker at styrke 
samfundskontrakten ved at påtage sig et større 
ansvar for uddannelse og beskæftigelse af mennesker 
på kanten af arbejdsmarkedet. Som erhverv gør vi 
allerede meget, men der er brug for mere. Eksempel-
vis er det omkring 16 procent af de danske land-
brugsbedrifter, der enten har, eller tidligere har haft, 
mennesker ansat i støttet beskæftigelse såsom 
virksomhedspraktik, fleksjob og løntilskud. I Danish 
Crown har man i flere år gjort en særlig beskæftig- 
elsesindsats for unge kriminelle og udsatte på kanten 
af arbejdsmarkedet. Vi skal sikre, at endnu flere 
virksomheder kan og vil bidrage, så vi får flere med  
til gavn for hele samfundet.

Det vil vi i Landbrug & Fødevarer gøre bl.a. ved at 
skabe og tilbyde meningsfulde og rummelige job i 
fødevareklyngen og indgå partnerskaber med 
relevante aktører og myndigheder på uddannelses- 
og beskæf tigelse    s   området. 

Denne publikation præsenterer Landbrug & 
Fødevarers vision for at tiltrække og fastholde 
fremtidens medarbejdere i fødevareklyngen.

God læselyst.

En stærk 
samfundskontrakt

189.000
personer var beskæftigede  
i fødevareklyngen i 2020  
i Danmark

47.000
unge mellem 15 og 25 år står 
udenfor arbejdsmarkedet og  
uddannelsessystemet i Danmark
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Missioner 
— et glimt fra fremtiden

Vision 
Vi skal tiltrække og fastholde  

fremtidens medarbejdere

UDDANNELSE

Uddannelserne målrettet 
jordbrug og fødevarer er fyldt op,  

og frafaldet er lavt

BESKÆFTIGELSE

Fødevareklyngen  
oplever fuld beskæftigelse,  

fordi erhvervet skaber menings- 
fulde og rummelige job

ARBEJDSMILJØ

Der sker ingen ulykker  
i landbruget, og det psykiske  

arbejdsmiljø er i top

Initiativer
Erhvervsinitiativer og  

politiske initiativer

De tre missioner skal nås gennem politiske initiativer 
og erhvervets egne initiativer. Dvs. erhvervet er klar 
til at gøre mere, men det er afgørende, at de 
politiske rammer samtidig forbedres. 

Figuren illustrerer sammenhængen mellem vision, 
mission og konkrete initiativer, som vil blive præsen-
teret i denne publikation. Det er Landbrug & 
Fødevarers opfattelse, at visionen kun kan lykkes, 
hvis vi fokuserer på uddannelses-, beskæftigelses-,  
og arbejdsmiljøinitiativer, som tilsammen retter sig 

både mod tiltrækningen og uddannelsen af  
potentielle nye medarbejdere samt fastholdelse  
af de eksisterende medarbejdere.  

For hver af missionerne har vi beskrevet et ambitiøst 
ønske for fremtiden, der skal hjælpe med at styre 
retningen for arbejdet med de enkelte initiativer.  
Det er beskrivelser af, hvordan vi forestiller os, 
landbrugs- og fødevareerhvervet placerer sig inden 
for de tre områder. 

De tre missioner
For at tiltrække og fastholde medarbejdere i højere  
grad end i dag, har vi fastsat tre missioner for uddannelse,  
beskæftigelse og arbejdsmiljø.
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Fyldte 
studiepladser  
med lavt frafald

Vi skal tiltrække flere unge til fødevareklyngens 
uddannelser, hvis vi skal sikre, at vi i fremtiden har 
medarbejdere nok til fortsat at kunne producere 
nogle af verdens bedste fødevarer. Det gælder lige 
fra ungdoms- til kandidatuddannelsen. Fødevare- 
erhvervet står samtidig over for en række store 
udfordringer bl.a. i forbindelse med den grønne 
omstilling, digitalisering og generationsskifte, som 
stiller store krav til fremtidige fødevareproducenters 
kompetencer. Derfor skal vi sikre høj kvalitet i 
uddannelserne fra start til slut herunder i forbindelse 
med oplæring i virksomhederne.

Tilgangen til fødevareklyngens uddannelser har 
generelt set været udfordret i en årrække. Det 
gælder både for erhvervsuddannelser og kandidat-
uddannelser. Eksempelvis er der på trods af en 
stigning i optaget på landbrugsuddannelsens 
grundforløb inden for de sidste to år, sket et markant 
fald i antallet af elever, der har fuldført uddannelsen 
på ca. 34 procentpoint fra skoleåret 2017/2018 til 
skoleåret 2020/2021. Samtidig er optaget på bl.a. 
naturressourcer på Københavns Universitet blevet 
halveret på bare to år fra 99 personer optaget i  
2020 til 47 personer optaget i 2022.

Det er ikke nok at tiltrække flere unge til uddannel-
serne. Vi skal også sørge for, at de unge rent faktisk 
fuldfører deres uddannelse og finder beskæftigelse  
i sektoren. Attraktive fysiske og psykiske læringsmil-
jøer er bl.a. en del af løsningen. Derudover skal vi 
sikre, at uddannelsestilbud i højere grad gøres 
fleksible og kan rumme unge, som har slået sig  
på traditionelle uddannelsesforløb. 

Landbrug & Fødevarers uddannelsesindsatser 
bygger på fire spor:
• Tiltrækning af elever og studerende 
• Attraktive og rummelige undervisnings-  

og studiemiljøer, der fastholder flere  
på uddannelserne

• Uddannelser i hele Danmark 
• Et stærkt samarbejde med erhvervslivet

Tiltrækning af elever og studerende
Erhvervet har i samarbejde med andre erhverv- 
sorganisationer og arbejdsmarkedets parter etableret 
image- og rekrutteringskampagnen Future Food,  
der skal bidrage til at tiltrække unge til sektorens 
uddannelser. Fortællingen om de mange uddannelses- 
og karriereveje i fødevareklyngen er afgørende for,  
at de unge søger mod uddannelser i sektoren.  
De unge skal kunne se deres udviklingsmuligheder 
for at vælge en fødevareuddannelse til.  

Attraktive og rummelige undervisnings-  
og studiemiljøer, der fastholder
Det er afgørende for landbrugs- og fødevaresektoren,  
at både undervisning og undervisningsmaterialer er 
af høj kvalitet. Undervisningen skal foregå med den 
nyeste viden og med tidssvarende og relevant udstyr. 
Undervisere, der er engagerede og har den rette og 
opdaterede faglighed er afgørende. En stigende grad 
af mistrivsel blandt unge og en stor gruppe unge, der 
står uden for uddannelsessystemet, kræver en ud- 
dannelsessektor, som kan undervise differentieret og 
tilpasse sig. Undervisere og uddannelsesinstitutioner 
skal klædes på til at hjælpe de unge, der ikke har 
fundet deres rette hylde endnu, eller har udfordringer 
ved at passe ind i det etablerede system. De skal 
guides og hjælpes via tilpassede vilkår. Samlet set skal 
det skabe et godt fundament for, at elever, lærlinge 
og studerende gennemfører deres uddannelser og 
gør dem parate til den verden, der møder dem uden 
for uddannelsessystemet.   

Uddannelser i hele Danmark 
Fødevareklyngen er en af de største arbejdsgivere  
i yder- og landkommuner. Erhvervet er derfor en 
afgørende faktor for at skabe levemuligheder i hele 
Danmark. Det kræver dog, at der forsat er uddannel-
sesmuligheder på tværs af landet, hvor der særligt er 
fokus på erhvervsuddannelserne og korte og mellem- 
lange videregående uddannelser. Tilgængelige ud- 
dannelser i hele Danmark skal ikke medføre lavere 
faglighed, men kræver i stedet investeringer og 
prioriteringer. Derved sikres, at der forsat er en 
kvalificeret arbejdsstyrke i hele Danmark til gavn  
for et Danmark i balance. 

Et stærkt samarbejde med erhvervslivet 
Erhvervet har brug for at være i tæt dialog med ud- 
dannelsessystemet for at løse de udfordringer, vi som 
samfund står overfor. Elever, lærlinge og studerende 
skal have de kompetencer, som erhvervet efter- 
spørger og det kræver, at erhvervet i højere grad 
engagerer sig i uddannelsessystemet og tilbyder en 
større grad af samarbejde. Det er afgørende for 
ønsket om en høj faglighed, at undervisere får 
adgang til viden, indsigt og cases fra hverdagen i 
erhvervet. Erhvervet skal også selv modtage elever, 
lærlinge og studerende med åbne arme, hvis 
tiltrækning og fastholdelse skal opnås. Mission: Uddannelse

Uddannelserne målrettet jordbrug og 
fødevarer er fyldt op, og frafaldet er lavt
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Initiativer
Erhvervet har brug for, at flere tager en uddannelse,  
der er relevant for landbrugs- og fødevaresektoren. Der er 
derfor brug for fokus på alle dele af uddannelsessektoren lige 
fra FGU-skoler til universiteter. Erhvervet vil tage en række  
initiativer selv, men der er også brug for politisk handling. Erhvervet vil

Udbrede og styrke kendskabet til uddannelses-  
og karrieremuligheder inden for fødevareklyngen 
gennem eksisterende og nye kanaler ved at:
• Styrke erhvervets fælles image- og rekrutteringskampagne Future Food. 
• Landbrug & Fødevarers generelle branding-aktiviteter også retter sig mod 

uddannelsesrekruttering.  

Sikre en større erhvervsmæssig involvering på tværs 
af uddannelser relevante for landbrugs- og fødevare- 
sektoren ved at: 
• Kortlægge, hvordan erhvervet er og bør være repræsenteret på  

uddannelsesområdet og sikre videndeling mellem repræsentanterne  
og styrke deres viden om hele sektorens behov og bidrag. 

• Øge erhvervets tilstedeværelse på uddannelsesinstitutioner gennem 
praktikophold, gæsteforelæsninger, semesteropgaver, aktiv deltagelse  
i studiemiljø mv.

• Sikre, at de nye uddannelsestilbud f.eks. på Aarhus Universitet, Campus 
Viborg, bakkes op af et stærkt erhvervssamarbejde, som skal bidrage til 
videreudvikling af uddannelserne og tiltrækning af fagligt stærke  
undervisnings- og forskningsmiljøer, der tiltrækker unge fra hele landet.

• Indgå samarbejde med FGU-institutioner i hele landet om uddannelsesforløb i 
landbrugs- og fødevaresektoren f.eks. inspireret af projektet Den Digitale Gris.

• Samarbejde med landbrugsskoler og parterne bag Jordbrugets uddannelser 
om en ny uddannelsesvision for de danske landbrugsskoler, der skal sikre 
fokus på styrkede grønne kompetencer og målrettet rekruttering. 

Arbejde for, at flere erhvervsskoler og lærepladser på 
de grønne erhvervsuddannelser kan tage imod elever 
med fysiske eller psykiske udfordringer ved at:
• Sikre mere fleksible uddannelsesforløb ift. timeantal og understøttelse  

af virksomhedens arbejde med lærlingene. 

Sikre opkvalificering af ledige med kompetencer 
målrettet landbrugs- og fødevaresektoren ved at:
• Facilitere et samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner  

og erhvervet, som er inspireret af projektet Green Skills.

UDDANNELSE
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Landbrug & Fødevarers  
politiske anbefalinger

Robuste og rummelige FGU-institutioner: 
• Der skal udvikles en langsigtet økonomisk plan for FGU-institutionernes drift, som 

tager hensyn til uddannelsens brede sigte og store opgaveportefølje, og som sikrer 
økonomisk stabilitet. 

• Unge på FGU skal kunne tildeles støttetimer, hvis den unge har et psykisk handicap 
tilsvarende unge på andre uddannelser. Dette kan være med til at sikre fastholdelse 
af den unge i uddannelse og samtidig sikre en bedre overgang til FGU, så der ikke 
sker et afbrud i støtten. 

Fagligt stærke og fleksible erhvervsuddan nelser:
• Der skal gennemføres en taxameterreform på erhvervsuddannelsesområdet, som 

giver erhvervs- og landbrugsskoler bedre forudsætninger for at drive skole af høj 
kvalitet. Balancen mellem aktivitetsafhængige og aktivitetsuafhængige taxametre 
skal ændres, så en mindre del af skolernes økonomi er styret af antallet af elever. 

• Etablering af et grønt videncenter for jordbrugets uddannelser, der kan supplere  
de eksisterende 10 videncentre på erhvervsuddannelsesområdet, og som kan 
understøtte uddannelsernes arbejde med grøn omstilling, bæredygtighed mm. 

• Oprettelse af en pulje til socialpædagogisk efteruddannelse af elevansvarlige i virksom-
hederne. Landbrug & Fødevarer vil derefter arbejde for oprettelsen af et AMU-kursus 
målrettet udviklingen af socialpædagogiske kompetencer for elevansvarlige.  
Der skal gives fuld refusion for ansattes deltagelse i kurset for at sikre tilslutning. 

• Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet skal prioritere vejledningsinitiativer, der kan 
hjælpe flere erhvervsskoler med at oprette skolehjem, som kan understøtte et godt 
studiemiljø og fastholde unge i uddannelse. Landbrug & Fødevarer bidrager gerne 
med de gode eksempler i samarbejde med landbrugsskolerne, som har haft stor 
succes med udbud af skolehjem.

• Sætte midler af til at øge kendskabet til og brugen af ny mesterlære, som er en 
praktisk vej til at få en erhvervsuddannelse. 

Videregående uddannelser med sammenhæng og stærke 
forskningsmiljøer:
• Fastholde 2-årige kandidatuddannelser, da det sikrer tid til både faglig fordybelse  

og samarbejde med erhvervet.  
• Der skal sikres øget meritgivning for undervisning, så undervisning prioriteres  

på lige fod med forskning.
• Universiteternes skal gives øgede incitamenter til at have velfungerende aftager-

paneler, så de kan fungere som bindeled mellem universitet og erhvervsliv i 
udviklingen af uddannelser, der afspejler arbejdsmarkedets behov. 

• Øge de økonomiske incitamenter til bedre koordinering mellem de store fødevare-
universiteter, (AU, KU og DTU), så der ikke unødigt udbydes konkurrerende og 
overlappende uddannelser på fødevareområdet. 

• Universiteterne fastholdes i de store byer, så der sikres en høj faglighed og et  
bredt studiemiljø. 

• At uddannelser, som kræver laboratorie- og klinikfaciliteter, som f.eks. veterinær- 
uddannelsen, sikres en højere taxametertakst, så faciliteterne kan opretholdes  
og fornys. 

• Begrænsningerne for optagelse af udenlandske studerende bør lempes på de 
uddannelsesområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, samtidig med at indsatsen 
for at fastholde dem på det danske arbejdsmarked skal intensiveres. 

• Der skal være et fuldstændigt og sammenhængende uddannelsesudbud på 
landbrugs- og fødevareområdet fra erhvervsuddannelse til lange videregående 
uddannelser. Her  under også de 3,5-årige professionsbacheloruddannelser.

UDDANNELSE

12

Vision 2030 Landbrug & Fødevarer

13



Green Skills
Green Skills er et projekt igangsat af erhvervs- 
skolen Rybners, AMU-Vest, SOSU-Esbjerg og 
Jobcenter Esbjerg, der har til formål at under- 
støtte, facilitere, koordinere og igangsætte  
initiativer samt forbinde aktører, der arbejder 
med at skaffe kvalificerede medarbejdere til  
den grønne omstilling. Parterne udbyder i sam-
arbejde korte opkvalificeringsforløb for ledige 
målrettet specifikke brancher, der på forhånd har 
defineret hvilke kompetencer, de har brug for. 
Kjærgaard Landbrugsskole har også været en del 
af projektet, og der er i høj grad potentiale for et 
samarbejde på landbrugsområdet. 

Rybners erhvervsskole hjælper bl.a. virksom- 
hederne i projektet med at få overblik over de 
eksisterende økonomiske refusionsmuligheder, 
du kan modtage som virksomhed herunder 
statens lønkompensation, suppleringsfonde og 
statslige puljer. Det er meget kompliceret og 
tidskrævende for virksomheder at navigere i. 
Denne administrative byrde løftes i projektet af 
erhvervsskolen, men systemet kan med fordel 
simplificeres ved f.eks. at lave én samlet indgang 
for virksomheder, der ønsker at hjemtage midler 
til opkvalificering af medarbejdere. 

UDDANNELSE
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Mission: Beskæftigelse
Fødevareklyngen oplever fuld  
beskæftigelse, fordi erhvervet skaber  
meningsfulde og rummelige job

Fuld beskæftigelse 
i et stærkt erhverv 

Det skal være attraktivt at gå på arbejde i landbrugs-  
og fødevareerhvervet, hvis vi skal tiltrække og fast- 
holde dygtige medarbejdere. Det indebærer bl.a.,  
at vi som erhverv tilbyder gode arbejdsvilkår med 
udgangspunkt i den enkelte. Samtidig skal vi synlig- 
gøre, at et arbejde i landbrugs- og fødevaresektoren 
er et meningsfuldt arbejde, der bidrager til at løse 
klimaudfordringer og opbygge et bæredygtigt 
samfund. Det indebærer også, at erhvervet i højere 
grad end i dag skal kunne understøtte, at endnu flere 
personer på kanten af arbejdsmarkedet får et job. 

Vi skal i den forbindelse samarbejde mere med 
kommuner og relevante jobformidlende instanser  
for at opnå større synergi mellem landbrugs- og 
fødevareerhvervet og de ledige samt unge udenfor 
uddannelsessystemet. Vi skal bygge bro mellem  
beskæftigelses- og uddannelsessystemet og sikre,  
at flere ledige voksne bliver omskolet og opkvali- 
ficeret til at varetage et job inden for landbrugs- og 
fødevaresektoren. Landbrugs- og fødevaresektoren 
har et særligt potentiale for at rumme og udvikle  
de personer, som i dag ikke passer ind i alle de vel- 
definerede kasser i samfundet. I Holland og Norge 
har man stor succes med et koncept kaldet Grøn 
omsorg, hvor landbrug bruges til rekreative formål 
for stressramte, psykisk sårbare eller unge uden job  
og beskæftigelse. 
 
Landbrugs- og fødevareerhvervet skaber yderligere 
jobs og sikrer vækst i de danske landdistrikter. Vi skal 
fortsat synliggøre jobmuligheder og fordelene ved at 
bosætte sig i yder- og udkantskommuner, hvor der er 
spændende og udviklende jobmuligheder i 
fødevareklyngen. 

Landbrug & Fødevarers beskæftigelses- 
indsatser bygger på fire spor:
• Tiltrækning af nye medarbejdere
• Fastholdelse af medarbejdere
• Særlige indsatser for dem, som står  

uden uddannelse og job
• Særlige indsatser for arbejdspladser 

 i landdistrikterne

Tiltrækning af nye medarbejdere
Vi har brug for, at flere vælger at arbejde i land- 
brugs- og fødevareerhvervet. Derfor er det afgørende,  
at vi synliggør og styrker uddannelses- og karriere- 
muligheder i fødevareklyngen samt opkvalificerings-
muligheder, når man som ledig søger en vej til arbejds- 
markedet. Det indebærer også en tydeliggørelse af, 
at man som medarbejder i landbrugs- og fødevare- 
erhvervet bidrager med løsninger på klimaudfor- 
dringerne og bidrager til et bæredygtigt samfund. 

Fastholdelse af medarbejdere
Erfarne og kompetente medarbejdere, der er ansat 
i fødevareklyngen i dag, er særdeles nødvendige  
og værdifulde ressourcer, som er afgørende for 
produktionen af fødevarer. Vores sektor kan tilbyde 
attraktive rammer i arbejdet med dyr og natur,  
som ikke findes andre steder. Men vi skal sikre,  
at medarbejderne bliver i vores erhverv gennem ud- 
buddet af attraktive arbejdspladser og arbejdsvilkår, 
som er konkurrencedygtige ift. andre brancher. 

Særlige indsatser for dem,  
som står uden uddannelse og job
Beskæftigelsen i Danmark slår rekorder som aldrig 
før. Omkring 47.000 unge mellem 15 og 24 år står  
dog stadig uden uddannelse og/eller job. Dem skal  
vi tilbyde jobs med mening og rummelige arbejds-
pladser i fødevareklyngen, hvor der er plads til fysiske 
eller psykiske udfordringer, og hvor der i den grad er 
brug for dem. 

Særlige indsatser for arbejdspladser  
i landdistrikterne
Fødevareklyngen står for 10 procent af beskæftig- 
elsen i land- og yderkommunerne. Dermed har vi  
et ansvar for og en særlig interesse i udviklingen  
af arbejdspladserne i landdistrikterne herunder, 
hvordan vi i endnu højere grad kan tiltrække og 
fastholde dygtige medarbejdere. 

Rigtig mange landmænd og 
virksomheder løfter allerede 
et stort ansvar for både unge 
og voksne, som har svært ved 
at finde deres fodfæste på 
arbejdsmarkedet. Men vi kan 
og vil gøre endnu mere.
Lone Andersen Viceformand i L&F  
og formand for Familielandbrugssektionen
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Erhvervet vil

Øge kendskabet til et arbejde i branchen og styrke 
branchens image ved at:
• Styrke fokus på job og karriereveje i fødevareklyngen i Landbrug & Fødevarers 

brandingstrategi. 
• Understøtte virksomhedssitet på Future Food, for at synliggøre job-  

og karrieremuligheder i sektoren.  

Arbejde for, at flere unge flytter tilbage til landdistrikterne 
efter endt uddannelse ved at: 
• Indgå et samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og LandboUngdom m.fl. om at 

udarbejde en handlingsplan for, hvordan vi i højere grad kan synliggøre jobmuligheder 
og dermed tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i yder- og landkommuner.  

Sikre opkvalificering af eksisterende medarbejdere ved at:
• Undersøge mulighederne for udvikling af en prototype på et kompetencetjek- 

værktøj, som kan kortlægge, hvilke efter- og videreuddannelsesmuligheder 
virksomhederne skal tilbyde sine medarbejdere. Dette for at sikre, at medarbejder 
har de rette kompetencer for at udvikle deres muligheder i sektoren. Dette bl.a.  
i relation til grøn omstilling. 

Sikre flere muligheder i erhvervet for unge på kanten  
af arbejdsmarkedet ved at:
• Igangsætte og facilitere netværksmøder i landbo-, familielandbrug og fælles- 

forening er samt DLBR om lokale og regionale initiativer for unge på kanten af 
arbejdsmarkedet i samarbejde med øvrige aktører på området herunderelevante 
jobformidlende instanser.  

Sikre bedre muligheder for ledige til at tage uddannelse  
i kombination med beskæftigelse ved at:
• Arbejde for, at de statslige kurser, der udbydes til opkvalificering af lediges basale 

kompetencer kan kombineres med ansættelse på danske bedrifter eller fødevare-
virksomheder for at understøtte praksisbaseret læring og øge motivationen. 

Sikre bedre screening af de lediges kompetencer forud  
for udsendelse i arbejdsprøvning, praktik mv. ved at:
• Udvikle spørgsmål målrettet arbejde i den grønne sektor til brug ved kommunal 

eller statslig screening af ledige. Dette for at sikre hurtigere og bedre screening af 
ledige mod de grønne brancher.  

Sikre bedre muligheder for, at landbruget kan bruges  
som en rekreativ vej ind i eller tilbage til arbejdsmarkedet 
fra f.eks. stress, psykisk sygdom, mv. ved at: 
• Videreudvikle og fremhæve pilotprojektet ”Grøn omsorg”, som bygger på studier  

fra Holland og Norge og viser, at et arbejde i naturen og med husdyr har en positiv 
effekt på unge og voksne, som er ramt af psykiske udfordringer. 

Landbrug & Fødevarers  
politiske anbefalinger

Fremtidssikrede arbejdspladser i landbrugs-  
og fødevareerhvervet
• ”Strategi for grønne jobs i landbruget og følgeerhverv”, som blev besluttet med 

landbrugsaftalen i 2021 skal medvirke til både at sikre, at erhvervet i fremtiden  
kan fastholde og udvikle kompetencerne blandt de eksisterende medarbejdere  
i landbruget og følgeerhvervet samt, hvordan vi i endnu højere grad kan tiltrække 
nye medarbejdere til erhvervet. 

Et erhvervsrettet beskæftigelsessystem
• Forlænge varigheden af virksomhedspraktik fra 4 til 8 uger for dagpengemodtagere, 

jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate og åbenlyst uddannelses-
parate uddannelseshjælpsmodtagere. Dette for at sikre bedre kompetence afklaring for 
virksomhederne og, at den ledige knyttes bedre og tættere til arbejdsmarkedet.

• Forpligte relevante jobformidlende instanser til at sammensætte grønne beskæftigelses-
pakker med kurser og opkvalificeringstilbud målrettet unge uden uddannelse og ledige, 
der kan komme i aktivering og beskæftigelse inden for landbrugs- og fødevareerhvervet. 
Dette skal udvikles i samarbejde med relevante aktører og organisationer på området. 

Fokus på mulighederne på landet
• Undersøge mulighederne for en bedre økonomisk incitamentsstruktur for borgere, 

der flytter til land- og yderkommuner.   

Stærke forsøg
• At relevante ministerier – herunder bl.a. fødevare-, sundhed-, beskæftigelses-  

og socialministeriet sammen med erhvervet igangsætter et pilotprojekt, 
der skal kortlægge barrierer og potentialer ved udbredelsen af Grøn omsorg i 
Danmark f.eks. med finansiering fra den sociale investeringsfond. 

Initiativer
De beskæftigede i landbrugs- og fødevaresektoren er  
afgørende for klimavisionen og en bæredygtig omstilling.  
Derfor vil erhvervet øge og fastholde beskæftigelsen,  
men det skal understøttes af en række politiske initiativer.

BESKÆFTIGELSE
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BESKÆFTIGELSE

Grøn Omsorg 
I 2011 gennemførte DLBR, Landbo MidtØst,  
Asmildkloster Landbrugsskole og Jobcenter  
Favrskov i samarbejde projektet ”Grøn Omsorg”, 
der havde til formål at tilbyde handicappede og 
utilpassede unge beskæftigelse og ophold på 
landbrugsbedrifter for at fremme socialiseringen 
af den enkelte unge på arbejdsmarkedet. Dette 
med inspiration fra tidligere projekter i Norge  
og Holland.

Projektet lykkedes med at sikre beskæftigelse  
til unge i målgruppen, og arbejdet med dyr og  
natur havde en positiv effekt på de unges psyke.  
I evalueringen af projektet fremgår det, at det  
rette økonomiske incitament for den unge og  
den rette arbejdsgiver gør en stor forskel for  
forløbets succes.

Projektet havde dårlige erfaringer med unge,  
der flyttede midt i forløbet. På den baggrund  
anbefales det bl.a., at man undersøger og  
ændrer reglerne, så den tilknyttede jobkonsulent 
kan følge den unge i det videre forløb på tværs 
af kommune grænser. Der er et meget stort  
behov for ro og forståelse omkring den unge, 
noget der fordrer ro omkring det at løse  
arbejdsopgaverne.
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Beskæftigelsesprojekt  
i Hjørring Kommune 
LandboNord har samarbejdet med Hjørring Kommune  
og  Nordjyllands Landbrugsskole om en uddannelses- og  
beskæftigelsesindsats for ledige unge og voksne i landbruget.

Rådgivere i LandboNord og virksomhedskonsulenter i Hjørring 
Kommune har sammen matchet den ledige og landmanden i  
en håndholdt proces, som har taget hensyn til både fysiske  
begrænsninger og personlighed for at sikre det bedste forløb.

Projektet har bl.a. givet deltagerne en faglig og personlig  
stolthed, da de ”endelig” har fået succes i et uddannelses-  
og job forløb. De har samtidig fået et netværk i lokalsam- 
fundet, og så har lokale landbrugsvirksomheder fået dygtige  
og engagerede medarbejdere.

Det har været afgørende for projektets succes, at jobcenteret  
har afsat de nødvendige ressourcer. Det gælder f.eks. hvis  
deltagerne har haft transportudfordringer eller lignende,  
som er nødvendige for at gennemføre forløbet. Samtidig har 
både rådgivere og virksomhedskonsulenter gjort en stor ind- 
ledende indsats for at sikre det rigtige match mellem den ledige 
og den enkelte landmand. Landmændene har samtidig haft et 
nødvendigt overskud og udvist rummelighed overfor deltagerne,  
hvilket har givet tryghed i forløbet. 

Projektet kan med fordel udbredes til andre kommuner på  
baggrund af erfaringerne fra Hjørring Kommune. 

BESKÆFTIGELSEBESKÆFTIGELSE

Landbrug & Fødevarer
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BM Silo 
Virksomheden BM Silo vandt i 2021 CSR People 
Prize for sit store sociale arbejde målrettet udsatte 
unge, flygtninge og kontanthjælpsmodtagere, så 
de får en chance for at bevise deres værd og finde 
vej til job. Virksomheden har en alternativ tilgang 
til rekruttering og oplæring, hvor fysiske og psykiske  
udfordringer eller en fortid som langtidssygmeldt 
aldrig står i vejen for den enkeltes muligheder i 
virksomheden. 

Dette bl.a. med udgangspunkt i ”Spot-et-job- 
cirklen”. En metode, der kategoriserer forskellige 
typer af arbejdsopgaver i virksomheden, og som  
giver den enkelte mulighed for at gøre en forskel 
fra dag 1. I den yderste cirkel finder du opgaver 
som bykørsel, arkivering og punktsvejsning,  
mens du i den inderste skal foretage opgaver  
som kantbukning, håndtering af store lagerordrer 
og speciel svejsning. 

Som lærling eller medarbejder flytter du dig i  
takt med, at du udvikler nye færdigheder i dit  
eget tempo. BM Silo har erfaret, at værktøjet mod-
virker stress, når den unge kan flytte sig frem og 
tilbage mellem kategorierne/cirklerne efter behov.  
Samtidig giver det virksomheden stor tværfaglig 
fleksibilitet og styrker fællesskabet samt forståelsen 
for værdikæden. 

BESKÆFTIGELSE
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Et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø 

Attraktive arbejdspladser starter med et godt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø. Landbrugs- og fødevareerhvervet 
tilbyder jobs med mening, hvor du som medarbejder 
bl.a., er en del af løsningen på klimaudfordringen,  
da du hver dag arbejder enten i eller med naturen.  
Vi har stærke arbejdsfællesskaber som følge af mang- 
foldige arbejdspladser, hvor der er plads til alle. Den 
historie skal vi fortælle i endnu højere grad end i dag. 

Hvis vi skal tiltrække og fastholde medarbejdere i 
fødevareklyngen, er et fysisk godt arbejdsmiljø et 
must. Vi skal forebygge arbejdsulykker, inden de  
sker og klæde landmænd, ansatte og virksomheder i 
fødevarebranchen endnu bedre på til, hvordan man 
kan arbejde sikkert med kemi, maskiner og dyr. 

Flere rammes i dag af stress og depression. Og der er 
blevet fastsat generelle regler og retningslinjer for 
forebyggelse af krænkende adfærd på tværs af de 
danske arbejdspladser. En attraktiv arbejdsplads er 
en tryg arbejdsplads med en ordentlig omgangstone 
og arbejdsvilkår. Det gælder også i landbrugs- og 
fødevareerhvervet. 

Ovenstående understøttes også af nye internationale 
krav, som ikke kun drejer sig om miljø- og naturhensyn, 
men også sociale og ledelsesmæssige forhold f.eks. 
ESG-rapportering. Det stiller nye krav til vores sektor. 

Landbrug & Fødevarers arbejdsmiljøindsatser 
bygger på fire spor:
• Et godt fysisk arbejdsmiljø 
• Et godt psykisk arbejdsmiljø
• Øget diversitet og mangfoldige arbejdspladser
• Bedre arbejdsvilkår

Et godt fysisk arbejdsmiljø
Det skal være trygt og sundt at gå på arbejde i 
landbrugs- og fødevareerhvervet. Det indebærer 
nødvendigvis, at man ikke kommer til skade på sin 
arbejdsplads. Vi skal forebygge alvorlige ulykker før  
de sker, og samtidig arbejde for en kulturændring  
og endnu stærkere idealer om sikkerhed fra man 
starter på en landbrugs- eller fødevareuddannelse  
og i løbende fokus på sikkerhed i dagligdagen på  
danske bedrifter.

Et godt psykisk arbejdsmiljø
En attraktiv arbejdsplads forudsætter også et godt 
psykisk arbejdsmiljø, hvor der er plads til alle, og hvor 
der er en god omgangstone. Flere og flere rammes  
af stress og depression, og mange flere unge mistrives 
i dag end førhen. Det gælder også i landbrugs- og 
fødevareerhvervet. Og i takt med, at bedrifterne 
bliver større og virksomhederne mere komplekse, 
stilles der også større krav til de ledelsesmæssige 
kompetencer hos bedrifts- og virksomhedsejer. Vi 
skal arbejde strategisk med arbejdsmiljø i erhvervet 
med fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Øget diversitet og mangfoldige arbejdspladser
De danske landbrugs- og fødevarevirksomheder har 
tradition for at ansætte folk med meget forskellig 
baggrund, både danske og internationale. Det er 
vores overbevisning, at større diversitet på arbejds-
pladser i landbrugs- og fødevareerhvervet kan 
medføre en større mangfoldighed i de visioner, 
tanker, holdninger og heraf også beslutninger,  
der bliver truffet, hvilket vil bidrage til bedre og  
mere værdifulde resultater. På den baggrund skal  
vi arbejde for at styrke diversiteten i erhvervet. 

Bedre arbejdsvilkår 
Vi skal sikre, at landbrugs- og fødevareerhvervet 
tilbyder attraktive og konkurrencedygtige arbejds- 
vilkår for at kunne tiltrække og fastholde med- 
arbejdere. Det indebærer f.eks. øget fleksibilitet  
i tilrettelæggelsen af arbejde herunder hensyn  
til balance mellem arbejds- og familieliv. 

Unge som gamle skal føle sig 
som et aktiv i den enkelte 
landbrugsvirksomhed. Det er 
uanset, hvilken baggrund eller 
bagage du kommer med.
Christian Lund  Medlem af L&F’s Forretningsudvalg

Mission: Arbejdsmiljø
Der sker ingen ulykker i landbruget,  
og det psykiske arbejdsmiljø er i top
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Landbrug & Fødevarers  
politiske anbefalinger

En økonomisk hånd til praksisrettede initiativer  
målrettet ulykker 
• Afsætte en årlig, øremærket pulje i Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø 

herunder BFA 5 til understøttelse af virksomheders arbejde med forebyggelse  
af alvorlige ulykker i landbrugs- og fødevareerhvervet.

Klar kommunikation
• Mere og bedre kommunikation om hvad der gælder for, at arbejdsmiljøreglerne 

er opfyldt og hvilke krav Arbejdstilsynet stiller i håndhævelsen af arbejdsmiljølovens 
regler. Dette skal kommunikeres tydeligt til virksomhederne. Det gælder også for  
de nye regler og initiativer vedr. psykisk arbejdsmiljø, som skal formidles til 
virksomhederne. 

 Mere og bedre viden om unges trivsel
• Prioritere midler til mere viden om og undersøgelse af unges mistrivsel.

Erhvervet vil

Gøre arbejdspladser i sektoren endnu mere attraktive ved at:
• Igangsætte en analyse, der indsamler viden om, hvad der skaber den attraktive 

arbejdsplads i landbrugs- og fødevareerhvervet og på baggrund heraf igangsætte 
konkrete initiativer.

• Foretage en intern re-branding, så vi fremover taler om attraktive arbejdspladser, 
hvor fysisk og psykisk arbejdsmiljø er vigtige elementer. Betegnelsen ”arbejdsmiljø” 
inspirerer ikke nødvendigvis til en holistisk forståelse af den gode arbejdsplads. 

Sikre kontinuerlig forbedring af fysisk og psykisk  
arbejdsmiljø ved at:
• Udarbejde og løbende opdatere erhvervets arbejdsmiljøstrategi  

og dertilhørende handlingsplan.

Øge fleksibiliteten på arbejdspladserne ved at:
• Samle og udbrede de gode eksempler på, hvordan man kan indrette  

og fordele arbejdet i landbrugs- og fødevareerhvervet mere fleksibelt med  
fokus på bl.a. arbejdstider.

Fremhæve og synliggøre de rollemodeller, der gør en 
ekstra indsats for arbejdsmiljø, i erhvervet ved at:
• Uddele Landbrug & Fødevarers samfundspris, som hylder landmænd, der f.eks.  

har gjort noget særligt for medarbejdere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet 
og sikre udbredelse af deres gode erfaringer til resten af erhvervet.

Øge diversiteten i sektoren ved at:
• Arbejde for større diversitet blandt erhvervets repræsentanter i udvalg,  

råd og bestyrelser.
• Udarbejde en analyse af muligheder og barrierer for underrepræsenterede 

medarbejdergrupper i primærerhvervet. 
• Opfordre landbo-, familielandbrugs-, og fællesforeningerne til at etablere netværk 

for kvindelige ledere. Dette bl.a. i samarbejde med LandboUngdoms udvalg 
”LandboUngdom for alle”, som har et særligt fokus på, hvordan foreningen kan 
tiltrække flere kvindelige medlemmer. 

ARBEJDSMILJØ

Initiativer 
Hvis vi skal tiltrække og fastholde medarbejdere i landbrugs-  
og fødevareerhvervet, skal vi udbrede de gode eksempler samt 
slå et slag for større diversitet og bedre arbejdsvilkår. Er hvervet 
vil tage en række initiativer, men det kræver, at der samtidig 
foretages politiske prioriteringer på området.
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LandboUngdom  
for alle
LandboUngdom har oprettet et nyt udvalg i deres 
forening, som har til formål at understøtte en fælles 
vision om en større diversitet i LandboUngdom og 
dermed et attraktivt foreningsliv. 

Udvalget ”LandboUngdom for Alle” vil igangsætte 
både faglige og sociale aktiviteter, der skal tiltrække  
flere kvindelige medlemmer og styrke relationen 
imellem dem på tværs af geografi, organisatorisk  
placering og baggrund. 

Vi kan med fordel lade os inspirere af Landbo- 
Ungdom, som har fingeren på pulsen hos de unge  
i landbruget, og som kan hjælpe med at sætte  
fokus på diversitetsdagsordenen i hele landbruget.

ARBEJDSMILJØ

Hvis man som ung skal vælge  
at blive i landbrugserhvervet,  
så kræver det først og fremmest, 
at man har dygtige arbejdsgivere, 
som kan motivere og skabe 
spændende og udviklende 
rammer for eleven. Det er vigtigt, 
at begge parter har interesse for 
hinanden og for uddannelsen. 
Niels Skovgaard Formand for LandboUngdom 
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